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Bestuurskern 
Dir. Maritieme Zaken 
Afd. Binnenvaart en 
Vaarwegen 

Rijnstraat 8 
Den Haag 
Postbus 20901 
2500 EX  Den Haag 

Contactpersoon 
[...] 

Ons kenmerk 
IENW/BSK-2022/291101 

Uw kenmerk 
Brief d.d. 5 september 2022 

Bijlage(n) 
1 

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag

Zero Emission Services B.V. 
T.a.v. [...]
Wilhelminakade 909
3072 AP  ROTTERDAM

Datum 2 december 2022 
Betreft Subsidieverlening Zero Emission Services, aanleg 

laadstations en aanschaf energiecontainers 
 

Geachte [...]

Met uw aanvraag van 5 september 2022 vraagt u, namens Zero Emission Services 
B.V. (ZES), subsidie voor het project Zero emissie binnenvaart, batterij elektrisch, 
in navolging van het investeringsvoorstel voor het Nationaal Groei Fonds (NGF). 
Concreet vraagt u voor het jaar 2022 een subsidie van € 9.500.000,-, voor het 
jaar 2023 € 9.900.000,- en voor het jaar 2024 € 15.700.000,- voor het realiseren 
van laadinfrastructuur en aankoop van energiecontainers. De aanvraag en de 
daarbij behorende bijlagen vormen samen de gegevens en bescheiden zoals 
genoemd in artikel 4:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en 
de basis voor deze subsidiebeschikking.
In mijn administratie is uw aanvraag bekend onder nummer 5000005779 en 
zaaknummer 31184421.
Met deze brief beslis ik op uw aanvraag.

Besluit 

Hierbij verleen ik u een subsidie van € 35.100.000,-. Dit bedrag is inclusief alle 
eventuele voor uw rekening blijvende belastingen, waaronder de BTW. 

De subsidie is gebaseerd op artikel 18 van de begroting 2022 van het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat jo. artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Awb. 
De subsidie wordt verleend onder voorwaarde dat de begrotingswetgever 
voldoende middelen ter beschikking stelt. 

De subsidie is bestemd voor de activiteiten, zoals vermeld in de aanvraag en zoals 
voorzien in de begroting. Het gaat om de volgende activiteiten: 

Per 31-12-2023 
− Realisatie van 4 docking stations en investeringsbeslissing voor 4 docking

stations;
− Per docking station minimaal 1 modulaire energiecontainer.

Per 01-07-2025 
− Realisatie van 8 docking stations en investeringsbeslissing voor 6 docking

stations.
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Per 31-12-2026 
− Realisatie 14 docking stations.

In totaal zullen volgens de aanvraag in de subsidieperiode 72 energiecontainers 
worden aangeschaft.  

De activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, moeten uiterlijk zijn verricht 31 
december 2026. 

Motivering bij het besluit 

Context van de aanvraag: Nationaal Groeifonds 
Het NGF is gericht op publieke investeringen die het Nederlandse 
verdienvermogen (structureel bbp) op (middel)lange termijn verhogen in lijn met 
kabinetsdoelstellingen. Hiermee kan de transitie worden gemaakt naar een 
duurzame economie en samenleving en de daarmee gepaarde innovatiekracht 
leidt tot continuerende, nieuwe en groeiende bedrijvigheid in Nederland. Met het 
NGF wordt ervoor gezorgd dat investeringen kunnen worden gedaan om grote 
uitdagingen zoals de klimaatverandering aan te gaan, maatschappelijke opgaven 
toekomstbestendig aan te pakken en te versnellen. De investeringen uit het NGF 
zijn gericht op drie pijlers: kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie ook wel research and development and innovation 
(R&D&I).  

Procesverloop investeringsvoorstel ZES 
Het op de pijler Infrastructuur gerichte investeringsvoorstel Zero emissie 
Binnenvaart, batterij-elektrisch (Zero Emission Services (ZES)) is op 29 oktober 
2021 voor de tweede ronde door de minister van IenW bij het NGF ingediend.  

De ZES-propositie heeft als doel om in 2030 150 binnenvaartschepen emissieloos 
te laten varen met behulp van modulaire energiecontainers en in 2050 dit aantal 
te hebben verhoogd tot 400 schepen. Deze schepen zullen hoofdzakelijk varen op 
de belangrijkste binnenvaartcorridors in Nederland, Duitsland en België. Met een 
NGF-contributie kunnen 45 schepen emissieloos varen in 2025. De propositie geeft 
aan dat drie typen partijen in aanmerking komen voor subsidie om de gewenste 
doorbraak te forceren: 
1. De scheepseigenaren die nieuwe schepen willen (laten) bouwen of bestaande
schepen willen (laten) ombouwen naar een elektrische aandrijflijn zodat de inzet
van batterijcontainers mogelijk is;
2. De exploitant van batterijcontainers die het mogelijk maakt dat klanten alleen
voor het stroomverbruik betalen en niet voor de investering; en
3. De exploitanten van laadinfrastructuur, die het opladen van batterijcontainers
mogelijk maken.
De beoogde investeringen dienen ten behoeve van de scheep(om)bouw, de
batterijen (battery packs) en de laadinfrastructuur (docking stations). Over
meerdere jaren (lopend van 2021 tot 2025) zijn bepaalde investeringen ten
aanzien van die drie categorieën nodig volgens het groeiplan van ZES.

De Adviescommissie NGF heeft het kabinet een positief advies gegeven over het 
investeringsvoorstel Zero emissie Binnenvaart, batterij-elektrisch (Zero Emission 
Services (ZES) en de volledige bekostiging daarvan, zijnde een totale bijdrage uit 
het NGF van maximaal € 50.200.000,-. 



Bestuurskern 
Dir. Maritieme Zaken 
Afd. Binnenvaart en 
Vaarwegen 

Datum 
2 december 2022 

Ons kenmerk 
IENW/BSK-2022/291101 

Pagina 3 van 6 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft over de uitvoering van 
het project specifieke afspraken gemaakt met het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat. Deze projectspecifieke afspraken zijn op 10 oktober 2022 door de 
Minister van Infrastructuur en Waterstaat ondertekend. 

De onderhavige beschikking heeft alleen betrekking op de aanleg van de 
laadinfrastructuur en de aanschaf van energiecontainers. De ombouw van de 
binnenvaartschepen zal door mij apart worden gesubsidieerd door middel van een, 
door mij op te stellen of te wijzigen, subsidieregeling die is gericht op de 
eigenaren van die schepen. 

Waar moet u aan voldoen? 

U moet voldoen aan de verplichtingen in de wet- en regelgeving die van 
toepassing zijn op de subsidie en aan al hetgeen in deze beschikking is 
opgenomen. U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving hiervan en de 
eventuele gevolgen bij niet-naleving. 

Wet- en regelgeving 
De volgende regelgeving is in ieder geval van toepassing op de subsidie: 

- Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2 (Subsidies);
- Aanbestedingsregelgeving;
- Staatssteunregelgeving, artikelen 107 t/m 109 van het Verdrag

betreffende de werking van de Europese Unie en de bijbehorende
verordeningen en Verordening (EU) nr. 651/2014, PbEU 2014, L 187
(Algemene groepsvrijstellingsverordening, AGVV).

De wet- en regelgeving kunt u raadplegen via www.wetten.overheid.nl. 

Staatssteun 
De subsidie mag niet leiden tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun in de 
zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 
Hierbij geldt dat staatssteun in beginsel verboden is. Een steunmaatregel kan 
echter verenigbaar zijn met de interne markt, als deze valt binnen de juridische 
kaders van de Europese Commissie of door haar is goedgekeurd. Op deze subsidie 
is de AGVV van toepassing waarbij bepaalde categorieën steun met de interne 
markt verenigbaar worden verklaard. Meer specifiek betreft het steun ten behoeve 
van binnenhavens zoals bedoeld in artikel 56 quater van de AGVV. Ook wordt 
voldaan aan alle vereisten uit hoofdstuk 1 van de AGVV. Zo heb ik onder meer 
geconstateerd dat u geen onderneming in moeilijkheden bent, zoals bedoeld in de 
Mededeling van de Commissie betreffende richtsnoeren voor reddings- en 
herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden. 
Verder heb ik vastgesteld dat met de activiteiten niet eerder is begonnen dan na 
de aanvraag van de subsidie van 5 september 2022. 

Op basis van de gegevens in uw subsidieaanvraag, waaruit blijkt dat de door u 
gevraagde subsidie minder is dan het verschil tussen de in aanmerking komende 
kosten en de exploitatiewinst van de investering, met een maximum van 100% 
van de in aanmerking komende kosten en een maximumbedrag van  
€ 40.000.000,-, conform artikel 56 quater, vijfde lid, van de AGVV, bedraagt de 
subsidie € 35.100.000,-. 
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Ik merk op dat ingevolge artikel 9, tweede lid, van de AGVV deze beschikking 
(volledige tekst) op het internet en op de website van de Europese Commissie 
bekend zal worden gemaakt. Ook zal binnen 20 werkdagen een kennisgeving zoals 
bedoeld in artikel 11 van de AGVV aan de Europese Commissie worden gedaan. 

Subsidieverplichtingen  
Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden: 

Algemene subsidieverplichtingen 

1. U voert het project volledig uit overeenkomstig het bij de aanvraag
ingediende plan, binnen de in paragraaf 3.2 bedoelde periode en conform
de projectspecifieke afspraken tussen mij en de minister van Economische
Zaken en Klimaat.

2. U dient mij onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk
is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig, of
niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet geheel of niet tijdig aan
de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

3. U dient voor elke essentiële wijziging in de aard of de uitvoering ten
opzichte van de aanvraag mijn voorafgaande schriftelijke toestemming te
vragen. Geen toestemming is vereist voor een wijziging van de in deze
beschikking gespecificeerde kostenposten indien als gevolg van deze
wijziging de omvang van een kostenpost niet meer dan 15% wijzigt. Aan
mijn toestemming kan ik nadere verplichtingen verbinden.

4. De inrichting van uw administratie dient zodanig te zijn dat deze aansluit
bij de door u ingediende begroting en daaruit te allen tijde op eenvoudige
en duidelijke wijze de rechtstreeks tot het project te rekenen kosten
kunnen worden afgelezen.

5. Op mijn verzoek dient u inlichtingen te verschaffen omtrent de voortgang
of resultaten van het project. U bent verplicht om op mijn verzoek
medewerking te verlenen aan een evaluatie van het beleid op grond
waarvan deze subsidie is verstrekt. Deze verplichtingen gelden tot vijf jaar
na de datum van de beschikking tot subsidievaststelling.

6. U doet mij onverwijld schriftelijke mededeling van de indiening bij de
rechtbank van een verzoek tot het verlenen van surseance van betaling
aan u of tot faillietverklaring van u.

7. Voor 1 januari 2024 en voor 1 januari 2025 zendt u een
voortgangsrapportage aan mij waarin ten minste een inhoudelijke en
financiële tussenrapportage over de daaraan voorafgaande periode is
opgenomen.

8. Uiterlijk binnen 13 weken na 31 december 2026, uiterlijk 31 maart 2027,
dient u bij mij een verzoek om subsidievaststelling in. Dit verzoek dient
vergezeld te gaan van de volgende stukken:
a. Een eindrapport waarin verloop en eindresultaten van het

gesubsidieerde project zijn vastgelegd;
b. Een gespecificeerde opgave van alle rechtstreeks tot het project te

rekenen werkelijk gemaakte kosten, opgesteld conform de door u
ingediende begroting;

c. Een controleverklaring afgegeven door de accountant conform het
controleprotocol (bijlage 1).

9. U voert het project uit in overeenstemming met de verplichtingen,
opgenomen in artikel 56 quater van EU Verordening 651/2014 en deze
beschikking.
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10. U dient bij de uitvoering van alle (subsidiabele) activiteiten rekening te
houden met de mededingingsregels en volgens de daarin gestelde kaders
te handelen.

Subsidieverplichtingen in verband met Europese staatssteunregels 

Aan de subsidie zijn de volgende subsidieverplichtingen verbonden gelet op de uit 
artikel 107 VWEU voortvloeiende Europese staatssteunregels. 

1. Iedere concessie of iedere andere vorm van toewijzing aan een derde om
de gesteunde haveninfrastructuur te bouwen, te moderniseren, te
exploiteren of te huren, vindt op concurrerende, transparante, niet- 
discriminerende en onvoorwaardelijke basis plaats.

2. De gesteunde haveninfrastructuur wordt op gelijke en niet-
discriminerende wijze tegen marktvoorwaarden aan belangstellende
gebruikers beschikbaar gesteld.

Wat als u zich niet aan de voorschriften houdt? 

Het niet voldoen aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn of het 
niet (geheel) uitvoeren van de activiteiten kan tot gevolg hebben dat u de subsidie 
geheel of gedeeltelijk dient terug te betalen. 

Ik wijs u er verder op dat er een misbruikregister wordt bijgehouden met oog op 
het tegengaan van misbruik bij subsidieverstrekking. 

Wanneer ontvangt u de subsidie? 

Ik verleen u bij deze een voorschot van 100%, zijnde € 9.500.000,- voor het jaar 
2022. Het voorschot zal worden betaald binnen 6 weken na de dag van 
verzending van deze beschikking op uw bankrekeningnummer: [...] ten name van 
Zero Emission Services B.V. onder vermelding van 5000005779.  

Voorschotten voor de jaren 2023 en 2024, zijnde respectievelijk € 9.900.000,- en 
€ 15.700.000,- zullen uiterlijk op 1 maart van de desbetreffende jaren op 
bovengenoemd rekeningnummer worden uitgekeerd, tenzij uit de jaarlijkse 
evaluatie blijkt dat verplichtingen en voorwaarden uit deze beschikking en de 
projectspecifieke afspraken niet zijn nagekomen. 

Het voorschot wordt verleend op basis van de door u bij de aanvraag verstrekte 
gegevens. Indien bij verificatie van dergelijke gegevens of bij de definitieve 
vaststelling van het subsidiebedrag blijkt dat het voorschot is gebaseerd op 
onjuiste gegevens, kan dit leiden tot herziening van het voorschot of verrekening 
daarvan met de uiteindelijke subsidie. Betalingen zijn gebaseerd op werkelijke 
kosten. Als de werkelijke kosten lager zijn dan geraamd, wordt de subsidie ten 
opzichte van dat bedrag aangepast. 

Wanneer wordt de subsidie vastgesteld? 

Binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling, stel ik de 
subsidie vast. Indien de beschikking niet binnen 13 weken kan worden gegeven 
zal ik u daarvan in kennis stellen en daarbij een redelijke termijn noemen 
waarbinnen de beschikking tegemoet gezien kan worden. 
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Ik wijs u erop dat de Europese Commissie nog gedurende tien jaar na de 
vaststelling van deze subsidie, deze achteraf nog kan controleren. Ik raad u aan 
de relevante documenten met betrekking tot deze subsidie gedurende deze 
periode te bewaren. 

Heeft u vragen? 

Voor vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen met uw 
contactpersoon: [...]

Ik wens u veel succes met de uitvoering van de activiteiten. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 
namens deze, 
Directeur-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken, 

[...]

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bij de hierboven genoemde 
contactpersoon. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift indienen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is 
bekendgemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur 
en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, afdeling 
Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20901, 2500 EX Den Haag.  
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:  
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en
nummer of kenmerk);
d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.
Een bezwaarschrift kan uitsluitend per gewone post en niet per e-mail worden ingediend.
Machtigt u iemand om namens u bezwaar te maken? Stuur dan ook een kopie van de
machtiging mee. Bij indiening van een bezwaarschrift namens een rechtspersoon, dient u
documenten mee te sturen (origineel uittreksel uit het handelsregister en/of een kopie van
de statuten van de rechtspersoon) waaruit blijkt dat u bevoegd bent namens de
rechtspersoon op te treden.




